
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO RPPS MUNICIPIO DE
VIÇOSA DO CEARÁ-CE

AOS 31 DIAS DO MES DE JULHO DE 2015 NA SALA DE REUNIÃO DO VIÇOSAPREV,
REALIZOU  A  94ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE
PREVIDÊNCIA,  REUNIRAM-SE  OS  MEMBROS  DO  CONSELHO,  DIRETORIA-
EXECUTIVA  DO  VIÇOSA-PREV  E  SERVIDORES  PARA  TRATAR  DE  ASSUNTOS
REFERENTES AO RPPS E DELIBERAREM SOBRE AS PAUTAS : 1) PRESTAÇÃO DE
CONTAS  2)RESULTADO  DA  AUDITORIA  DO  MPS  3)  CENARIO  ECONOMICO  4)
SEMINARIO ACEPREM . A presidente Conselho, sra. Maria Antônia abriu os trabalhos,
dando boas vindas ,  leu a pauta da reunião e convidou para secretariar  a  reunião a
conselheira Maria da Assunção, em seguida convidou a diretora executiva do VIÇOSA-
PREV para falar, dando continuidade a senhora Maria das Graças cumprimentou a todos ,
representando o VIÇOSA-PREV ,  deu continuidade a reunião dando boas vindas aos
participantes  e  destacando  a  Pauta  ,prestou  contas  referente  a  JUNHO  no  qual  os
extratos  demonstram  o  total  dos  recursos  previdenciários  totalizam  exatos  R$
40.283.228,86   constatando  um superavit  financeiro  expressivo  ,  todos  aplicados  em
Fundos  de  investimentos  conservadores,  prosseguindo,  destacou  todos  os  dados  da
auditoria foram atendidos, dando continuidade fora recebido pela diretoria-executuva  o
comunicado formal  dos trabalhos da Auditoria Direta, realizada no RPPS do Município de
Viçosa do Ceará, encerrada em 24/06/2015, abrangendo as competências do período de
01/2009  a  02/2015.  Conforme  Relatório  de  Auditoria  Direta,   não  foram  constatadas
situações de descumprimento, por esse ente federativo, às normas gerais de organização
e funcionamento que regem os Regimes Próprios de Previdência Social  – RPPS, em
relação aos critérios analisados pela Auditoria Direta, assim relata o e-mail recebido e
ainda cita  a  emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária  -  CRP continuará
condicionada  ao  cumprimento  de  todos  os  critérios  e  exigências  estabelecidos  na
legislação  federal  que  disciplina  a  constituição,  organização  e  funcionamento  dos
Regimes Próprios de Previdência Social  -  RPPS, inclusive daqueles que somente são
verificados  pela  auditoria  indireta,  na  forma  da  Portaria  MPS  nº  204,  de
10.07.2008.MADSLEINE LEANDRO PINHEIRO DA SILVA,  Auditora-Fiscal  da  Receita
Federal  do  Brasil  -  Matrícula  1.368.117 -  AUDITORIA DOS RPPS -  MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA  SOCIAL.  Falou  ainda  que  o  Relatorio  detalhado  está  disponivel  na
unidade gestora para acompanhamento do conselho e demais segurados, em seguida
destacou a participação no II Seminario ACEPREM – DESAFIOS DE GESTÃO, inclusive
sobre  as  despesas  de  viagem  e  inscrição  do  importante  Seminario  dos  auxiliares
administrativos  que  trabalham  na  unidade  gestora,  pois  a  grade  de  palestrastem
excelencia nos temas e nos palestrantes, sendo muito importante essa qualilificação para
melhor  desenvolvimento  dos  trabalhos  na  unidade  gestora  e  finalizando  destacou  a
preocupação  em  relação  a  tão  falada  crise,  onde  as  previsões  dos  economistas  de
renome nacional não são otimistas, sendo um preocupaão os investimentos, onde não
teemos  mais  que  esperar  a  recuperação  dos  fundos  de  investimentos  que  tenham
retornos negativos, temos que diversificar em fundos de investimentos maisdemais pautas
e foram aprovadas por unanimidade. Sem mais a considerar, encerro a presente Ata que
depois de lida e aprovada assino com os demais membros. Sala de reuniões do VIÇOSA-
PREV, 31  de julho de 2015.


